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Wprowadzenie 

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest procesem złożonym i skom-

plikowanym1. Do podstawowych metod wyceny akcji zalicza się: metody  

dochodowe, porównawcze, opcyjne oraz podejście księgowe i likwidacyjne2. 

Każda z wyżej wymienionych metod posiada swoje wady i zalety. Niewątpliwą 

zaletą stosowania metody mnożnikowej jest prostota w jej stosowaniu. Nie wyma-

ga ona tworzenia skomplikowanych modeli finansowych, kalkulacji stopy dys-

kontowej3 oraz przygotowania projekcji przepływów pieniężnych w perspek-

tywie najbliższych kilku bądź kilkunastu lat4. Istotnym elementem w wycenie 

mnożnikowej jest wybór grupy porównawczej5. Sceptycy wskazują, że nie ma 

jednakowych podmiotów, a znalezienie odpowiednich spółek porównywalnych 

może stanowić duże wyzwanie6. Dodatkowo przeciwnicy tej metody podkre-

                                                 
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
1 D. Zarzecki, Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw, wycena zobowiązań warunkowych i akty-

wów nieoperacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 535. 
2 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, 

inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006, s. 157. 
3 Niejednokrotnie w przypadku stosowania metod dochodowych stopa dyskontowa stanowi sporny  

i wrażliwy element wyceny, który w istotnym stopniu wpływa na finalną wartość przedsiębiorstwa.  

K. Byrka-Kita, Szacowanie kosztu kapitału w Polsce – konfrontacja teorii z praktyką, Prace 

Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, Zarządzanie finansami firm: teoria 

i praktyka, 2008, s. 94. 
4 A. Damodaran,. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Polska 2011, 

s. 1187.  
5 A. Szablewski, M. Panfil, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltex, Warszawa 

2011, s. 383,384. 
6 A. Nowak, J. Wasilewicz, Propozycja doboru spółki podobnej w wycenie metodą porównawczą 

– studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Szczecin 2014, s. 440. 
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ślają, iż elementy rachunku zysków i strat podatne są na pewne zabiegi księ-

gowe, które mogą zniekształcać prawdziwy obraz osiąganych wyników7. Zatem 

bardzo ważnym etapem jest oczyszczenie raportowanych wyników ze zdarzeń 

o charakterze jednorazowym8. Wykorzystanie nieskorygowanych wartości zysku 

netto, EBIT9 bądź EBITDA10 w metodzie porównawczej może zatem prowa-

dzić do błędnej wyceny przedsiębiorstwa. 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) nakładają na pod-

mioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z produkcją rolniczą obo-

wiązek prezentowania aktywów biologicznych w wartości godziwej. Najlep-

szym jej odwzorowaniem jest wykorzystanie cen notowanych na rynku. W przy-

padku aktywów finansowych taka wycena jest możliwa, jednak dla dużej klasy 

aktywów takie oszacowanie jest niewykonalne, ponieważ nie istnieje aktywny 

rynek dla roślin dopiero co zasianych11. W przypadku takich spółek wykorzy-

stywane są metody dochodowe, które oparte są na pewnych założeniach odno-

śnie przyszłości. Zatem na każdy dzień bilansowy następuje przeszacowanie 

wartości godziwej12. Przeszacowanie takie ma charakter niepieniężny, ale znaj-

duje swoje odzwierciedlenie w raportowanych przez spółki wynikach. Jak wska-

zuje Strouhal wybrane wskaźniki finansowe, które wykorzystywane są do oceny 

kondycji danego przedsiębiorstwa, są wrażliwe na efekty wyceny aktywów 

według wartości godziwej13. Z kolei badania innych autorów wskazują, że rewa-

luacje aktywów biologicznych mogą stanowić istotną częścią wyniku księgo-

wego danej spółki. 

Celem niniejszego badania jest próba oszacowania wpływu stosowania 

zasad rachunkowości w oparciu o MSR 41 „Rolnictwo” na raportowane wyniki 

finansowe przez przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji rolniczej.  

                                                 
7 B. Prusak, Wskaźniki rynku kapitałowego. Zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz  

w strategiach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 15. 
8 P. Czapiewski, Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach funda-

mentalnych na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 

Warszawa 2009, s. 59-61. 
9 Zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego.  
10 Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem kosztów finansowych, podatku docho-

dowego i amortyzacji. 
11 H. Bohusova, P. Svoboda, D. Nerudova, Biological Assets Reporting: Is the Increase in Value 

Caused by the Biological Transformation Revenue?, “Agricultural Economics/Zemedelska 

Ekonomika” 2012, Vol. 58, No. 11, s. 524. 
12 D. Jatkūnaitė, L. Martirosianienė, N. Stončiuvienė, Case Study of the Accounting Policy Formation 

at Agricultural Holdings in Lithuania, “Economics and Rural Development” 2006, Vol. 2, No. 2, 

s. 34. 
13 J. Strouhal, Historical Cost or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratios, 

“Journal of Economic, Business and Management” 2015, 3(5), s. 561-563. 
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W związku z tym autorzy stawiają dwa pytania badawcze. Po pierwsze, czy 

wykorzystanie nieskorygowanych wskaźników takich jak EV/EVITDA czy 

dług netto/EBITDA o wpływ przeszacowania aktywów biologicznych może 

prowadzić do błędnego oszacowania wartości przedsiębiorstwa i w konse-

kwencji do błędnych decyzji inwestycyjnych? Jednostki gospodarcze stosujące 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zobligowane są do wyceny swo-

ich aktywów biologicznych według wartości godziwej, a wszelkie ich przesza-

cowania zobowiązane są ujmować w rachunku zysków i strat na każdy dzień 

bilansowy. Zatem drugie pytanie badawcze brzmi, czy dokonywanie przesza-

cowań aktywów biologicznych jest czymś w rodzaju zdarzenia jednorazowego, 

które należy wykluczyć z rachunku zysków i strat? 

 

Wycena aktywów spółki oraz wycena aktywów biologicznych  

wg MSR 41 

Istnieją dwie podstawowe metody ujmowania aktywów spółek w bilan-

sie. Pierwsza z nich opiera się na koszcie wytworzenia, gdzie składnik majątku 

ujmowany jest w bilansie w kwocie odpowiadającej poniesionym na to aktywo 

wydatkom. Druga z metod dopuszcza początkowe ujęcie aktywów w koszcie 

wytworzenia, a następnie na każdy dzień bilansowy wymaga dokonania osza-

cowania wartości godziwej danego składnika majątku. 

W ostatnich latach nastąpił istotny zwrot w kierunku wyceny aktywów 

według wartości godziwej14. O ile wycena według kosztu historycznego może 

wydawać się intuicyjna i nie powinna dostarczać problemów księgowym,  

o tyle wycena według wartości godziwej wymaga dokonywania pewnych 

oszacowań. Właściwość ta sprawia, że wielu naukowców poddaje w wątpliwość 

zasadność prezentowania m.in. aktywów według wartości godziwej. Liang i Wen 

wskazują, że w skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do manipulacji 

wynikami15. 

Z podobnymi dylematami spotykają się księgowi prowadzący księgi  

rachunkowe przedsiębiorstw zajmujących się produkcją rolniczą. W zależności 

od standardów rachunkowości obowiązujących w danym kraju mogą oni wyce-

niać aktywa biologiczne według kosztów wytworzenia bądź według wartości 

godziwej16. Kwestie ujmowania aktywów biologicznych reguluje MSR 41 

                                                 
14 J. Strouhal, Historical Cost …, op. cit., s. 560, 561. 
15 P. J. Liang, X. Wen, Accounting Measurement Basis, Market Mispricing, and Firm Investment 

Efficiency, “Journal of Accounting Research” 2007, Vol. 45, No. 1, s. 183. 
16 M. Fischer, T. Marsh, Biological Assets: Financial Recognition and Reporting Using us and 

International Accounting Guidance, “Journal of Accounting and Finance” 2013, Vol. 13, No. 

2, s. 57. 
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„Rolnictwo”. Niniejszy standard odnosi się do aktywów biologicznych (z wyjąt-

kiem roślin produkcyjnych), produktów rolniczych wycenianych w momencie 

zbiorów oraz dotacji rządowych pod warunkiem, iż związane są one z działalno-

ścią rolniczą. Oczywiście MSR 41 zawiera szczegółowe opisy powyższych klas 

aktywów wraz ze wskazaniem co może zostać zakwalifikowane do poszczegól-

nych grup. Konkludując, dokonywanie wyceny w oparciu o MSR 41 wymagane 

jest m.in. w przypadku takich aktywów, jak: rośliny jednoroczne (np. kukurydza, 

pszenica), bydło mleczne, trzoda chlewna bądź drzewa przeznaczone na cele 

budowlane. 

Poszczególne składniki aktywów biologicznych wycenia się w księgach 

rachunkowych jednostki gospodarczej w wartości godziwej pomniejszonej  

o koszty sprzedaży zarówno w momencie początkowego ujęcia, jak i na każdy 

dzień bilansowy. Zysk bądź stratę należy uwzględnić w rachunku zysków  

i strat. Warto nadmienić, iż zmiana wartości godziwej może być wywołana 

zarówno pod względem czynników o charakterze fizycznym, jak i pod wpły-

wem cen rynkowych17. Może to prowadzić do znaczących różnic pomiędzy 

oszacowaniami dokonywanymi na poszczególne dni bilansowe18. W związku  

z powyższym MSR 41 zaleca, aby jednostki gospodarcze w swoich sprawoz-

daniach finansowych umieszczały informacje na temat zmian fizycznych,  

jak i warunków rynkowych, które miały wpływ na dokonaną wycenę. 

Należy zaznaczyć, że MSR 41 „Rolnictwo” posiada zarówno swoje  

zalety, jak i wady. Krytycy wyceny aktywów biologicznych według wartości 

godziwej wskazują na fakt, że stosowanie tego standardu sprawia, iż teoretycz-

ne zyski zostają zaksięgowane jeszcze zanim aktywa zostaną sprzedane19.  

Dodatkowo wskazują oni, że przeszacowania mogą prowadzić do istotnych 

wahań wyników pomiędzy analizowanymi okresami. W konsekwencji może  

to w znaczący sposób utrudniać ocenę osiągniętych wyników finansowych20.  

Z kolei entuzjaści tego podejścia podkreślają, że stosowanie wyceny według 

wartości godziwej przedstawia lepsze odwzorowanie rzeczywistości niż ujmo-

wanie aktywów biologicznych według kosztu historycznego21. 

 

                                                 
17 J. Sedláček, The Methods of Valuation in Agricultural Accounting, “Agricultural Economics–

Czech” 2010, 56, s. 65. 
18 D. Jatkūnaitė, L. Martirosianienė, N. Stončiuvienė, Case Study… op. cit., s. 34. 
19 C. Elad, Fair Value Accounting in the Agricultural Sector: Some Implications for International 

Accounting Harmonization, “European Accounting Review” 2007, Vol. 13, No. 4, s. 630. 
20 K. Herbohn, J. Herbohn, International Accounting… op. cit., s. 175, 176.  
21 T. Marsh, M. Fischer, Accounting  for Agricultural Products: US versus IFRS GAAP, “Journal 

of Business & Economics Research” 2013, Vol. 11, No. 2, s. 85. 
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Wycena aktywów biologicznych w praktyce  

Wraz z wejściem w życie MSR 41 spółki prowadzące działalność rolni-

czą zobligowane są do ujmowania w swoich bilansach aktywów związanych  

z produkcją rolniczą nie po koszcie wytworzenia, lecz w wartości godziwej. 

Według MSSF 13 istnieją trzy metody umożliwiające oszacowanie wartości 

godziwej: rynkowa, dochodowa oraz kosztowa. Podejście rynkowe można 

uznać za optymalną drogę do oszacowania wartości. Dla roślin zebranych 

z pola taki rynek istnieje. Jednak zanim roślina osiągnie pełną dojrzałość mija 

pewien okres. Szacunków odnośnie aktywów biologicznych należy dokonywać 

na każdy dzień bilansowy. W przypadku roślin, które zostały niedawno zasa-

dzone (np. kukurydza) bądź do zbiorów pozostało kilka miesięcy, bądź lat  

– aktywny rynek nie istnieje, zatem zastosowanie podejścia rynkowego nie jest 

możliwe22. Analiza sprawozdań finansowych pokazuje, iż księgowi wykorzy-

stują wówczas podejście dochodowe. MSR zawiera wytyczne odnośnie szaco-

wania przyszłych korzyści ekonomicznych. Jednak jest to odniesienie do przy-

szłości i opiera się na pewnych założeniach poczynionych przez zarządy spółek 

rolniczych. Może to prowadzić zarówno do przeszacowań, jak i niedoszacowań 

aktywów biologicznych. 

Każda spółka przyjmuje swoje odrębne założenia. W ocenie niektórych 

autorów wycena taka opiera się na czymś w rodzaju opinii, a nie twardych 

faktów23. Poniżej zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia polityki 

rachunkowości przyjęte przez największą pod względem kapitalizacji rynko-

wej spółkę z sektora rolniczego notowaną na Giełdzie Papierów Wartościo-

wych w Warszawie. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w spółce Kernel 

Holding S.A. produkty rolnicze ujęte zostały w księgach przy wykorzystaniu 

podejścia rynkowego. Z kolei w celu wyceny zasianych zbóż i inwentarza  

żywego zastosowana została metoda oparta na zdyskontowanych przepływach 

pieniężnych. W celu oszacowania wartości zasianych zbóż księgowi spółki 

Kernel Holding S.A. przyjęli założenia, iż z jednego hektara powierzchni moż-

liwe będzie zebranie 3,57 tony zboża przy cenie kształtującej się w przedziale 

129-388 USD (w zależności od rodzaju zboża). W celu wyznaczenia wartości 

bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych zastosowana została stopa dys-

kontowa na poziomie 23,42%. Do oszacowania wartości inwentarza żywego 

wykorzystanych zostało jeszcze więcej zmiennych, takich jak m.in. cena mle-

ka, ilość wyprodukowanego mleka oraz waga poszczególnych grup zwierząt24. 

                                                 
22 H. Bohusova, P. Svoboda, D. Nerudova, Biological Assets… op. cit., s. 524. 
23 M. George, Why Fair Value Needs Felling, “Accountancy” 2007, Vol. 139, No.1365, s. 80. 
24 Sprawozdanie finansowe spółki Kernel Holding S.A. za rok obrotowy 2016/2017, 

https://www.kernel.ua/investor-relations/ 
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Wpływ MSR 41 na bilans oraz rachunek zysków i strat 

W bilansie spółek zajmujących się produkcją rolniczą aktywa biologiczne 

(przykładem mogą być zwierzęta bądź zboża, które zostały zasiane, ale nie są 

zebrane) stanowią osobną linię bilansu. Produkty rolnicze po okresie zbiorów 

wyceniane są według MSR 2 „Zapasy”. W związku z powyższym nie stanowią 

osobnej pozycji bilansu. Są one częścią zapasów, a ich dokładna wartość ujaw-

niona jest w odpowiednich notach do sprawozdania finansowego. 

Zgodnie z MSR 41 wszelkie zmiany wartości godziwej składnika akty-

wów biologicznych należy uwzględnić w zysku lub stracie danego okresu. 

Każde przeszacowanie powoduje wzrost bądź spadek wartości aktywów biolo-

gicznych po stronie aktywów i znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie 

pasywów w postaci zwiększenia bądź zmniejszenia zysków zatrzymanych. 

Spółki uznają przeszacowania aktywów biologicznych jako działalność opera-

cyjną, co przekłada się na fakt, iż wpływa ona na takie linie rachunku zysków  

i strat jak zysk brutto ze sprzedaży, zysk operacyjny oraz zysk netto. 

 

Rewaluacja aktywów biologicznych jako istotny element rachunku 

zysków i strat 

Aktywa biologiczne i zapasy w jednostkach gospodarczych zajmujących 

się produkcją rolniczą stanowią istotną część bilansu (na koniec roku obroto-

wego 2017 średnia ich wartość stanowiła blisko 45% sumy aktywów). Zatem 

zmiana ich wartości godziwej może istotnie wpływać na raportowane przez 

spółki wyniki finansowe. Zostały poddane analizie sprawozdania finansowe  

z okresu od 2015 do 2017 roku czterech ukraińskich spółek rolniczych, których 

akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W naszej 

ocenie trzy pełne okresy obrachunkowe pozwolą pokazać występujące w wyni-

kach finansowych tendencje. Ponadto przyjęte ramy czasowe są zgodne z wymo-

gami prezentacyjnymi dotyczącymi m.in. prospektów emisyjnych. 

Przedmiotem analizy zostały objęte następujące podmioty: Astarta Hol-

ding N.V., Kernel Holding S.A., IMC S.A. oraz Ovostar Union N.V. Każda  

ze spółek ma nieco odmienną strukturę osiąganych przychodów, jednak dzia-

łalność związana z produkcją rolniczą stanowi istotną ich część. Tabela 1 

przedstawia zestawienie wpływu przeszacowania aktywów biologicznych  

na wielkość zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. 

Analiza danych z lat 2015-2017 wskazuje na istotny wpływ komponentu 

związanego z rewaluacją aktywów biologicznych na raportowane wyniki finan-

sowe. Wpływy przeszacowania aktywów biologicznych do wartości godziwej 
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na raportowaną EBITDA wahają się w przedziale od blisko -7 mln USD  

do ponad 47 mln EUR. 

Tabela 1. Porównanie raportowanych oraz oczyszczonych wartości EBITDA 

dla wybranych spółek 

Nazwa 

spółki 
Waluta 

Rewaluacja aktywów 

biologicznych 
Raportowana EBITDA Oczyszczona EBITDA 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Kernel 

Holding 

S.A. 

tys. 

USD 
-6 789 20 134 -2 875 396 564 347 192 319 179 403 353 327 058 322 054 

Astarta 

Holding 
N.V. 

tys. 

EUR 
47 629 45 213 45 376 130 100 153 338 118 535 82 471 108 125 73 159 

IMC 

S.A. 

tys. 

USD 
1 013 16 673 1 537 64 197 57 238 37 811 63 184 40 565 36 274 

Ovostar 
Union 

N.V. 

tys. 

USD 
2 410 647 164 34 810 24 130 26 526 32 400 23 483 26 362 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wybranych spółek. 

 

Szczegółowe zestawienie wpływu parametru związanego z rewaluacją 

aktywów biologicznych na poszczególne pozycje rachunku zysków i strat  

zaprezentowane zostało w  tabeli 2. 

Tabela 2. Procentowy wpływ przeszacowania aktywów biologicznych  

na raportowane wyniki finansowe 

Nazwa spółki 
EBITDA EBIT Zysk netto 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Kernel Holding 

S.A. 
-1,7% 5,8% -0,9% -2,1% 7,0% -1,1% -6,7% 8,3% -1,6% 

Astarta Holding 
N.V. 

36,6% 29,5% 38,3% 44,1% 36,3% 55,4% 298,8% 54,7% 73,4% 

IMC S.A. 1,6% 29,1% 4,1% 1,7% 36,3% 5,3% 7,2% 76,3% 8,6% 

Ovostar Union 

N.V. 
6,9% 2,7% 0,6% 7,4% 3,0% 0,7% 7,5% 2,9% 0,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wybranych spółek. 

 

Wpływ przeszacowania aktywów biologicznych na raportowane przez 

spółki wyniki w poszczególnych latach znacząco się różni. W przypadku  

parametru EBITDA odchylenie wynosi od -1,7% do ponad 38,3%. Z kolei, 

jeżeli analizie zostanie poddany parametr EBIT to odchylenie kształtuje się 

odpowiednio na poziomie od -2,1% do 55,4%. Największy wpływ rewaluacji 

aktywów biologicznych na wyniki występuje w spółce Astarta Holding N.V. 

Rok 2017 był pod tym względem rekordowy spośród analizowanego okresu. 

Wówczas wynik EBIT i EBITDA spółki Astarta Holding N.V. zaburzony był 
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przez przeszacowania aktywów biologicznych o ponad 55% i 38%. Średnie 

odchylenie między raportowaną EBITDA a skorygowaną za lata 2015-2017 

dla spółki Astarta Holding N.V. wynosi 34,8%. Tak istotne różnice wynikają  

z przyjętej przez poszczególne spółki polityki rachunkowości, a dokonywane 

oszacowania mogą mieć odmienne założenia. Sprawozdania finansowe pod-

miotów publicznych poddawane są badaniu przez audytora, który niezależnie 

potwierdza rzetelność przedstawionej sytuacji finansowej. Pozytywna opinia 

sprawozdań finansowych została wydana dla spółki Astarta Holding N.V.,  

co wskazuje na zgodność kalkulacji wartości godziwej ze standardami rachun-

kowości. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wartości te istotnie odbiegają od siebie 

w zależności od analizowanej spółki. Tak duże rozbieżności mogą utrudniać 

porównanie osiąganych przez spółki wyników. Szczególnie może to stanowić 

utrudnienie, gdy raportowane wyniki zostaną wykorzystane do przeprowadze-

nia wyceny porównawczej. Tabela 3 zawiera jeden z podstawowych wskaźni-

ków wykorzystywanych do wyceny porównawczej (EV/EBITDA) sporządzony 

na podstawie wyników raportowanych oraz wyników oczyszczonych o rewa-

luacje aktywów biologicznych. 

Tabela 3. Wskaźniki EV/EBITDA w roku obrotowym 2017  
Nazwa 

spółki 

Cena 

akcjia 
Waluta 

Kapitali- 

zacja (tys.) 

Dług nettob 

(tys.) 

EV 

(tys.)c 

EV/EBITDA 

raportowana 

EV/EBITDA 

skorygowana 
Różnica 

Kernel 

Holding S.A. 
14,10 USD 1 156 332 549 381 1 705 713 5,34 5,30 0,9% 

Astarta 
Holding N.V. 

10,80 EUR 269 944 131 378 401 322 3,39 5,49 -38,3% 

IMC S.A. 3,80 USD 125 875 58 375 184 250 4,87 5,08 -4,1% 

Ovostar 

Union N.V. 
26,60 USD 159 597  -1 340 158 257 5,97 6,00 -0,6% 

a - Cena akcji na dzień 2 maja 2018 roku. 

b - Zadłużenie z tytułu kredytów, obligacji i leasingu pomniejszone o stan środków pieniężnych. 

c - Wartość przedsiębiorstwa – w przypadku spółek notowanych na giełdzie wartość przedsiębiorstwa równa 
jest kapitalizacji powiększonej o dług netto. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wybranych spółek. 

 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż wykorzystywanie wskaźni-

ków opartych na nieoczyszczonych wynikach może znacząco zaburzać wycenę 

wartości przedsiębiorstwa. Oczyszczony wskaźnik EV/EBITDA odbiega  

w zależności od analizowanej spółki od blisko -0,6% do wysokości aż -38,3%. 

Przeszacowania aktywów biologicznych mają nie tylko wpływ na analizy 

prowadzone przez akcjonariuszy, ale także przez obligatariuszy. Jednym z pod-

stawowych parametrów umożliwiających ocenę stopnia zadłużenia jest wskaź-

nik dług netto/EBITDA. Tabela 4 przedstawia analizę wskaźnika zadłużenia 
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wyznaczonego w oparciu o oczyszczony i raportowany poziom EBITDA.  

W zależności od spółki oczyszczony wskaźnik dług netto/EBITDA w roku 

2017 wahał się od -0,19 do 2,27. Z kolei parametr dług netto/EBITDA wyli-

czany na podstawie wartości raportowanych sugeruje mniejsze wskaźniki  

zadłużenia, które wahają się w przedziale od -0,17 do 1,72. 

Tabela 4. Oczyszczony i raportowany wskaźnik dług netto/EBITDA dla 

wybranych spółek  

Nazwa 

spółki 
Waluta 

Dług netto 
Dług netto/EBITDA 

raportowana 

Dług netto/EBITDA 

oczyszczona 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Kernel  
tys. 

USD 
333 397 263 359 549 381 0,84 0,76 1,72 0,83 0,81 1,71 

Astarta 

Holding 

N.V. 

tys. 
EUR 

187 154 137 199 131 378 1,44 0,89 1,11 2,27 1,27 1,80 

IMC S.A. 
tys. 

USD 
92 069 79 398 58 375 1,43 1,39 1,54 1,46 1,96 1,61 

Ovostar 

Union 
N.V. 

tys. 

USD 
-6 070 3 097 -4 800 -0,17 0,13 -0,05 -0,19 0,13 -0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych wybranych spółek. 

 

Spośród analizowanych spółek istotne odchylenia odnotowano w przy-

padku spółki Astarta Holding N.V. W przypadku pozostałych podmiotów róż-

nica między raportowanymi a oczyszczonymi wynikami nie przekraczała 10%. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy uważamy, iż nieskorygowane wskaź-

niki EV/EBITDA i dług netto/EBITDA mogą przedstawiać zniekształcony 

obraz kondycji finansowej danej spółki. Co więcej, wykorzystanie nieskory-

gowanych wskaźników może prowadzić do podjęcia błędnych decyzji inwe-

stycyjnych. Niewątpliwe należy rozpatrywać indywidualnie każdą spółkę dzia-

łającą w sektorze rolniczym. Rewaluacja aktywów biologicznych jest dokony-

wana na podstawie oszacowań i oczekiwań odnośnie wybranych parametrów 

w przyszłości. Zatem oszacowania takie mogą istotnie różnić się w zależności 

od przyjętych przez spółkę założeń. 

Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że analitycy tworzący reko-

mendacje inwestycyjne starają się oszacować potencjalne zmiany wartości 

godziwej aktywów biologicznych w kolejnych latach. Następnie oszacowane 

przez nich wyniki, uwzględniające rewaluacje aktywów biologicznych, stano-

wią element konsensusu rynkowego, który wykorzystywany jest przez różne 

podmioty do analizy decyzji inwestycyjnych. 
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Korygowanie rachunku zysków i strat o wpływ aktywów biologicznych 

W celu wykorzystania wskaźników do wyceny podmiotów zajmujących 

się produkcją rolniczą niezbędne jest wcześniejsze oczyszczenie zysku netto  

i EBITDA o wpływ przeszacowań majątku związanego z produkcją rolniczą. 

Spółki wykorzystują dwie metody prezentacji rewaluacji aktywów biologicz-

nych w rachunku zysków i strat. Pierwsza z nich dopuszcza ujmowanie zmian 

netto w zmianie wartości godziwej aktywów biologicznych. Druga umożliwia 

prezentowanie wartości w osobnych liniach. Stanowią one wówczas element 

przychodów oraz kosztów wytworzenia produktów. 

Kluczowe jest zatem rozpoznanie, która z zaprezentowanych metod  

została wykorzystana. Jeśli spółka decyduje się na prezentację zmian netto,  

to w celu otrzymania skorygowanych wartości należy odjąć tę pozycję od zysku 

netto i EBITDA. Jeśli spółka wykorzystuje metodę drugą, to proces oczysz-

czania wyników nie jest już taki oczywisty. Przeszacowania związane z rewa-

luacją aktywów biologicznych ujmowane są w osobnej linii w przychodach 

danego okresu, zatem ich wyizolowanie nie powinno stanowić problemu. 

Wcześniejsze przeszacowania sprzedanych produktów rolniczych zapisywane 

są w ciężar kosztu własnego sprzedaży. Wówczas niezbędne jest uzyskanie 

informacji jaką część kosztów wytworzenia stanowiły przeszacowania. 

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie spółki prezentują w notach szczegó-

łowo pozycję koszt własny sprzedaży. W większości przypadków zamieszczana 

jest jedynie prezentacja rodzajowa kosztów. Jeżeli w sprawozdaniu finanso-

wym zamieszczone są takie informację, to odjęcie części kosztów, które przy-

pisane są do zmiany wartości godziwej od przychodów z tytułu rewaluacji 

aktywów biologicznych, doprowadzi do uzyskania zmiany netto aktywów biolo-

gicznych. Wówczas uzyskanie skorygowanej wartości EBITDA i zysku netto 

odbywa się poprzez odjęcie zmiany netto aktywów biologicznych. Jeśli jednak 

w sprawozdaniu finansowym nie zostały zamieszczone takie informacje, to roz-

wiązaniem jest przestudiowanie sprawozdania zarządu z działalności bądź próba 

uzyskania dodatkowych informacji od przedstawicieli spółki. W przypadku gdy 

nie uda się otrzymać dodatkowych wyjaśnień, oszacowanie oczyszczonych 

wartości nie będzie możliwe do przeprowadzenia. 

 

Podsumowanie 

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa jest istotnym elementem pro-

cesu inwestycyjnego. Na wypracowany przez spółkę wynik finansowy wpływ 

ma wiele czynników. Także te które mają charakter jednorazowy. Dodatkowo 

ich wpływ może być pieniężny bądź niepieniężny. Spółki działające w różnych 
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sektorach gospodarki mogą stosować odmienne zasady rachunkowości. Zatem 

niezbędne jest indywidualne podejście do każdego sektora gospodarki. Autorzy 

w niniejszej publikacji skupili się na sektorze związanym z produkcją rolniczą. 

Charakterystycznym dla tego segmentu rynku jest występowanie aktywów 

biologicznych i produktów rolniczych oraz ich późniejsze rewaluacje. 

Celem niniejszego badania było oszacowanie wpływu związanego z rewa-

luacją aktywów biologicznych na raportowane przez spółki wyniki. Na pod-

stawie sprawozdań finansowych z lat 2015-2017 autorzy wskazują, iż rewalua-

cja aktywów biologicznych stanowi od -2% do ponad 38% raportowanej war-

tości EBITDA. Wpływ rewaluacji na osiągane wyniki finansowe jest różny  

w zależności od analizowanego podmiotu. Niemniej brak skorygowania wyni-

ków może przełożyć się na istotne różnice w wskaźnikach EV/EBITDA oraz 

długu netto/EBITDA wykorzystywanych w procesach wyceny bądź oceny 

kondycji bilansowej przedsiębiorstwa. 

Rewaluacja aktywów ma charakter niepieniężny. Zatem – w ocenie  

autorów – w celu poprawnego oszacowania wartości spółki niezbędne jest ich 

wyizolowanie z rachunku zysków i strat. Doprowadzenie wyników do postaci 

„oczyszczonej” pozwoli na skuteczną ocenę sprawności operacyjnej danej spółki 

i umożliwi porównanie jej wyników z innymi podmiotami, również tymi które 

raportują według innych standardów rachunkowości (np. według US Generally 

Accepted Accounting Standards). Analiza przeprowadzonych wyników wyraź-

nie wskazuje, że rewaluacja aktywów biologicznych może stanowić istotną 

część osiągniętego wyniku, a co za tym idzie znacząco zaburzać wskaźniki, 

które stanowią odniesienie do wyceny przedsiębiorstwa. Opieranie się na takich 

danych może w konsekwencji prowadzić do podjęcia błędnych decyzji inwe-

stycyjnych. 
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Streszczenie 

W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę oszacowania wpływu stosowania MSR 41 

„Rolnictwo” na prezentowane w sprawozdaniach finansowych wyniki finansowe podmiotów 

gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą oraz sposób w jaki może to wpłynąć na znie-

kształcenie wyceny porównawczej, w konsekwencji prowadząc do podejmowania błędnych 

decyzji inwestycyjnych. Przedstawione w pracy pytania są efektem analizy sprawozdań finanso-

wych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rolniczym. Badaniom poddane 

zostały sprawozdania finansowe wybranych spółek giełdowych z lat 2015-2017. Autorzy szcze-

gólną uwagę skupili na obszarze dotyczącym przeszacowania aktywów biologicznych. W ocenie 

autorów prezentowane w rachunku zysków i strat przeszacowania z tytułu rewaluacji aktywów 
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biologicznych stanowią istotną część raportowanego wyniku finansowego. Wykorzystanie nie-

skorygowanych wartości EV/EBITDA oraz wskaźnika dług netto/EBITDA może prowadzić  

do nieprawidłowej wyceny przedsiębiorstwa i w konsekwencji do podjęcia błędnych decyzji inwe-

stycyjnych. Autorzy wskazali trudności związane z wyceną podmiotów gospodarczych działają-

cych w sektorze rolniczym. Jednocześnie w artykule wskazano metody pozwalające oczyścić 

wyniki finansowe spółek o zdarzenia związane z wyceną aktywów biologicznych, co pozwoli 

uniknąć błędów w procesie oszacowania wartości przedsiębiorstw z tego sektora gospodarki. 

 

 

IMPACT OF THE BIOLOGICAL ASSET REVALUATION  

ON THE FINANCIAL STATEMENT 

Summary 

The article presents impact analysis of IAS 41 „Agriculture” on financial statements of companies 

which operate in the agricultural sector. In addition, the authors analyse the impact of IAS 41 on 

multiple valuations that can lead to misguided investment decisions. The questions in the paper 

are the result of review and analysis of financial statements of the companies operating in the 

agricultural segment. The authors focus especially on biological asset revaluation. The authors 

analyse financial statements for the period from 2015 to 2017. The analysis shows that biological 

asset revaluation is a significant part of reported earnings. Using unadjusted metrics such as 

EV/EBITDA or net debt/EBITDA can lead to misguided investment decisions. In this research, 

the authors explain difficulties in valuation of agricultural companies and show how to remove 

biological asset revaluation effect from financial statement which allow to avoid potential mistakes 

in the investment decisions.  
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Wprowadzenie 

Innowacyjność gospodarki, która jest procesem o charakterze dynamicz-

nym, może zostać opisana za pomocą zdolności do innowacji (ex ante) oraz 

pozycji innowacyjnej (ex post). Zdolność do innowacji pozwala określić jakimi 

zasobami dysponuje gospodarka, by tworzyć nowe rozwiązania, podczas gdy 

pozycja innowacyjna stanowi efekt połączenia kreatywności narodu z zasobami 

finansowymi w danym środowisku ekonomicznym i instytucjonalnym. Zdolność 

do innowacji ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, gdyż wpływa na wzrost 

wydajności czynników produkcji, co stymuluje wzrost gospodarczy i przyczy-

nia się do poprawy pozycji kraju w handlu międzynarodowym1. Istotne znacze-

nie z punktu widzenia poprawy poziomu innowacyjności gospodarki ma prowa-

dzona polityka gospodarcza (zwłaszcza naukowa, edukacyjna i innowacyjna), 

nagromadzona wcześniej wiedza i doświadczenie2. 

Z perspektywy makroekonomicznej czynniki innowacyjności gospo-

darki, czyli bodźce innowacyjne, można podzielić na wewnętrzne (krajowe)  

i zewnętrzne (zagraniczne). Wewnętrzne czynniki innowacyjności to przede 

wszystkim krajowe osiągnięcia w sferze nauki i badań, stosowane techniki 

wytwarzania oraz jakość kapitału ludzkiego, a sprawność powiązań pomiędzy 

nauką i gospodarką decyduje o sposobie wykorzystania tych źródeł. Do zewnętrz-

nych czynników innowacyjności można zaliczyć wymianę handlową, przepływy 

                                                 
 Uniwersytet w Białymstoku. 

1 M. Weresa, M. Gomułka, Ocena innowacyjności Polski na tle nowych krajów Unii Europej-

skiej, (w:) Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag 

konkurencyjnych, red. M. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 164-165;  

M. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 

2012, s. 32. 
2 M. Weresa, Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014, s. 24. 


